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Puține și ales-simțitoare sunt cetățile al căror interstițiu cultural e 

țesut cu fire răsucite cu talent din arabescurile peniței lui Ionel Teodoreanu 

și ascuțimea învoaltă a slovelor fratelui său, Păstorel. 

Puțini și alintați sunt românii care se preumblă pe străzile Zlataust și 

Prăvale-Baba, trec zilnic pe lângă umbra amintirilor livrești ale vestitului 

Jockey Club sau a fabuloasei întru gusturi dulci cofetării Tuffly.  

Puțini și mândri trebuie să fie copiii care știu că în orașul lor se află 

„Casa bunicilor”, că din gara lor se pleca la Medeleni și că în sălile judecă-

toriei Iași au pledat deopotrivă și Ionel, dar și personajul său, Dănuț. 

Puțini și veseli sunt aceia care mențin spiritul sprințar al catrenului 

mușcător din vremuri și din meseni, dar și nasul fin pentru licorile cu ade-

vărat binecuvântate de Bachus cu subțirimea, cât firul unui păianjen debil, 

care face diferența între bețivi și băutori.     

Puține și încercate sunt urbile ce imprimă identitar și simultan locui-

torilor lor vremelnici dezinvoltura, spectaculosul și tragismul Olguței, suici-

darul copil ficțional al unei familii aievea care și-a pierdut fiul deasupra 

flăcărilor primei conflagrații mondiale. 

 

Din toate pricinile de mai sus, și din multe altele, Iașul trebuia să aibă 

un moment în care trăitorii secolului al XXI-lea să-și aducă aminte de ceea 

au reprezentant ei, Teodorenii. Vă invităm la trei zile de festival în care 

celebrăm literatura, simțirea și moștenirea culturală a uneia dintre cele mai 

importante familii ale istoriei moderne a fostei capitale a Moldovei.     

Dan Doboş – manager al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi 
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Ionel Teodoreanu a fost, pentru tineri şi mai puţini tineri, într-o 

perioadă pe care mulţi o consideră printre puţinele cu adevărat faste ale culturii ro-

mâne, adică perioada interbelică, un scriitor cu mare audienţă, care a sedus şi a 

captivat cititori într-un număr greu de crezut astăzi, în condiţiile în care istoria litera-

turii noastre oferea, atunci, (şi) alte nume, rămase până astăzi în prim plan. Această 

uriaşă audienţă face din Ionel Teodoreanu un fenomen asupra căruia şi astăzi meri-

tă să ne oprim, fie şi din perspectiva unui singur roman, trilogia Medelenilor. 

Cel care adaptase, aşa după cum înţelegea el scrisul, unor reguli ad-hoc ale 

regimului ficțional şi debutase cu Jucării pentru Lily (numele delicat al soţiei-scriitoare) urma să introducă în 

literatura română o marcă unică, indiferent de pe care poziţie estetică o privim astăzi. Deși se vorbește mult de 

metaforă, de sistem imagistic și existențial convertit în ceea ce se numește medelenism, ca trăsătură 

definitorie a discursului său romanesc, în fapt nu avem deloc de a face cu o situație simplă și lipsită de 

complicații, spre deznădejdea unora ce au simplificat nespus de mult ecuația acestui roman, din varii motive și 

direcţionări ale interpretării. Problemele au apărut chiar de la o primă receptare a romanului mult citit și plasat, 

aşa cum se ştie, o vreme îndelungată, în topuri de tot felul. La apariția Medelenilor, nu toată critica a fost chiar 

așa de binevoitoare iar autorul va prezenta, mai târziu, într-o conferință, astfel situația: „Unii scriitori și critici 

mi-au reproșat abuzul de imagini (metafore) și m-au îndemnat să urmez simplitatea marilor predecesori, pe 

care, evident, au numit-o clasicism. Trebuie să facem o distincțiune: dacă un om care are numai o haină 

umblă răpănos și altul se îmbracă trebuie să dăm ca exemplu pe cel dintâi?” 

La Medeleni poate fi şi astăzi cartea copiilor ce vor trece rapid spre adolescență (personajele deosebit 

de îndrăgite, cel puțin în anii din preajma publicării, Monica, Olguța, Dănuț); carte și a adulților care găsesc în 

spaţiul ficţional numit „la Medeleni” un portal spre copilăria lor pierdută, neexploatată, melancolizată, visată, 

idealizată aiurea; cartea duduilor (de atunci?) nemulţumite care „își îngroapă în aceste pagini copilăria”, după 

cum arăta presa deceniului trei din secolul trecut; cartea celor care, trăind criza adolescenței, vor să înțeleagă 

mai multe despre ea; cartea celor care cred/ credeau în moldovenism, sentiment pe care îl demola chiar 

autorul cărții și nu numai, impunând imaginea orașului decăzând, în favoarea pragmaticei capitale, deloc 

sentimentalul oraș București, cartea percepțiilor senzoriale, a mutațiilor de tot felul; o carte care lipsea, cu 

siguranță, literaturii române 

În marea literatură universală, secolul XIX fixase deja imaginea copilului, lăsând drum liber sfârșitului de 

secol XIX și începutului de secol XX să decripteze, altfel şi altcum, acea etapă existențială a misterelor și a 

frământărilor interioare care este vârsta ingrată, misterioasă, obositoare, riscant numită, mai cu seamă azi, 

adolescență. 

La noi, mai târziu, e drept, a fost nevoie de Ionel Teodoreanu. Şi de La Medeleni. 

Constantin DRAM 
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Păstorel Teodoreanu (pseudonimul literar al lui Al. O. Teodo-

reanu) ilustrează cazul scriitorului umbrit de propria biografie, care a ajuns să se sub-

stituie creației, transformând-o într-o anexă. Frecvent invocat ca personaj bonom sau 

ca epigramist subțire, el face figură de marginal (privit cu simpatie), dar nu de posibil 

pretendent la intrarea în canon. Mă și întreb cum ar putea un scriitor „neserios” să fie 

primit la masa celor mari, în compania unor nume sonore ca Bacovia, Arghezi, Blaga, 

Barbu, Pillat, Voiculescu, Voronca și alții, când temele sale nu sunt iubirea, filosofia, 

religia, existența, moartea, specificul național etc.? 

Iată una dintre prejudecățile cele mai păguboase din critica noastră. A-l introduce într-un asemenea 

pat procustian mi se pare o operație falacioasă căci, aidoma lui Alecu Văcărescu altădată, mizele scrisului 

său sunt altele. Păstorel nu-și propune niciodată să se înregimenteze în cohorta poeților serioși, ci, 

dimpotrivă, se păzește din răsputeri să cadă într-un asemenea păcat. De aceea, imaginea unui Păstorel 

simplu autor de epigrame scrise la cârciumă, eventual sub influența inspirației de moment (cum sugera G. 

Călinescu), trebuie îndepărtată ca o aluviune de factură orală. În fapt, opțiunea sa pentru ceea ce a fost 

considerat poezie „ușoară” (parodii, calambururi, ocazionale etc.) se dezvăluie ca formă de reacție la un 

anumit pedantism pe care Păstorel îl subminează inteligent. 

Privită retroactiv, poezia lui Al. O. Teodoreanu se desprinde (după o fază post-simbolistă) de 

tradiție, virând, subtil, spre un discurs ludic, menit să marcheze tocmai distanța față de modele. Pentru 

mine, ceea ce îl reprezintă cu adevărat ca poet sunt tocmai textele din categoria epigramelor și prea puțin 

versurile epigonice care descriu o provincie pe care au cântat-o și Al. Macedonski, Dimitrie Anghel, 

Demostene Botez sau Ion Minulescu. Plasată mai mereu la periferia literaturii serioase, lirica sa merită 

reconsiderată pe acest filon ludico-parodic, care o face mai actuală decât multe dintre versurile unor 

contemporani. Dacă este să conteze prin ceva, atunci poezia lui Al. O. Teodoreanu contează prin 

imaginarul (gastronomic și bahic) de o specificitate inconfundabilă, reflex al aspirației către echilibru și 

armonie, atribuite ale epicureicului Păstorel. 

Adrian JICU 
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Clubul de lectură „Basmul toamnei” 

24 noiembrie, ora 10.00 

Locație: 

Filiala „Ateneu” 

Participanți: 

Clasa a IV-a B, Școala „B. P. Hașdeu”, elevi 

îndrumați de învățător Carmen Buburuzanu 

 

Elevii au pregătit, în urma lecturării textului „Basmul Toamnei”, desene 

dar și o prezentare în Power Point a aceluiași text, după care vor fi invitați să 

vorbească liber despre atmosfera plină de lirism, conturată în text. Activitatea va 

avea ca public țintă copiii clasei a IV-a B ai Școlii „B.P. Hașdeu”, îndrumați de 

învățător Carmen Buburuzanu. 

 

Concursul maraton „Ionel Teodoreanu în oglindă” 

24 noiembrie, ora 10.00 

Locație: 

BJ Iași – Sala de Lectură 

Participanți: 

Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu" Victoria; 

Școala Gimnazială „Ion Neculce" Iași. 

Coordonatori: profesor Monica Olaru și profesor 

Marinela Spiridon Bârsan. 
 

Elevi din clasele V-VIII, de la Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu” din 

comuna Victoria și Școala Gimnazială „Ion Neculce” din municipiul Iași, se vor 

duela într-un concurs având ca temă viața și activitatea literară a scriitorului 

Ionel Teodoreanu. Coordonatori: profesor Monica Olaru și profesor Marinela 

Spiridon Bârsan. 
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„Teodoreanu și copiii” – scenetă inspirată din opera 
„În casa bunicilor” 

24 noiembrie, ora 10.00 

Locație: 

Filiala „Ionel Teodoreanu” 

Participanți: 

Clasa a II-a C, Școala „Dimitrie A. Sturdza”, elevi 

îndrumați de învățător Loredana Ștefan 

 

Activitatea „Teodoreanu și copiii” va fi prezentată de elevii clasei a II-a C 

de la Școala „Dimitrie A. Sturdza” îndrumați de învățător Loredana Ștefan.  Elevii 

vor pregăti o mică scenetă inspirată din opera „În casa bunicilor”. 

 

 

 

Concursul interactiv „Pe urmele Teodorenilor” 

24 noiembrie, ora 11.00 

Locație: 

Filiala „Vasile Alecsandri” 

Participanți: 

Clasele pregătitoare A și B, Școala „Vasile Conta”, 

elevi coordonați de învățătorii Daniela Trifescu și 

Carmen Pelin 

 

Elevii vor fi antrenați într-un concurs interactiv. Copiii vor fi rugați să 

răspundă la un set de întrebări din biografia marilor scriitori. Participă clasele 

pregătitoare A și B de la Școala „Vasile Conta”, coordonați de învățătorii Daniela 

Trifescu și Carmen Pelin. 

http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/teodoreanu-si-copiii-sceneta-inspirata-din-opera-in-casa-bunicilor/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/teodoreanu-si-copiii-sceneta-inspirata-din-opera-in-casa-bunicilor/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/concursul-interactiv-pe-urmele-teodorenilor/
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Concursul pe teme literare „Metaforele copilăriei”  

24 noiembrie, ora 11.30 

Locație: 

BJ Iași – Secția Împrumut Carte pentru Copii 

Participanți: 

Clasa a V-a, Liceul „Al.I. Cuza”, elevi îndrumați de 

profesor Ștefania Hănescu 

 

Concursul va avea ca reper volumele scriitorului Ionel Teodoreanu: „La 
Medeleni”,  „Hotarul nestatornic” și „Ulița copilăriei”. Participanții la concurs – 
elevi ai clasei a V-a de la Liceul „Al.I. Cuza” Iași – vor încerca să realizeze „un exer-
cițiu de exprimare… un schimb de telegrame plastice ”, făcând o paralelă între 
copilăria de odinioară și cea a prezentului, trăită de ei. Cu aportul susținut al 
profesorului Ștefania Hănescu (ce prenume potrivit în contextul temei principale), 
copiii vor reuși cu siguranță să răspundă provocărilor puse de întrebările con-
cursului , eventual „convertind totul în metafore” , cele ale copilăriei lor de acum. 

 

Dezbaterea „Seamănă copilăria lui Ionel 
Teodoreanu cu a voastră?” 

24 noiembrie, ora 12.00 

Locație: 

Filiala „Garabet Ibrăileanu” 

Participanți: 

Elevi ai Școlii „Al. I. Cuza”, coordonați de 

bibliotecar Anca Colotilă 

 

Elevii vor purta o discuție liberă, pe marginea temei, făcând o comparație 

între copilăria fericită, lipsită de griji, a scriitorului, plină de ludic și de mister și 

cea a secolului XXI, marcată de tehnologie și gadgeturi. La discuție vor lua parte 

elevi ai Școlii „Al.I. Cuza”, coordonați de bibliotecar Anca Colotilă. 

http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/concursul-pe-teme-literare-metaforele-copilariei/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/dezbaterea-seamana-copilaria-lui-ionel-teodoreanu-cu-a-voastra/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/dezbaterea-seamana-copilaria-lui-ionel-teodoreanu-cu-a-voastra/
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„Casa bunicilor se mută la bibliotecă” – scenete 

24 noiembrie, ora 12.00 

Locație: 

Filiala „Mihail Sadoveanu” 

Participanți: 

Clasa a IV-a A, Școala Gimnazială „Alexandru cel 

Bun”, elevi coordonați de profesor Ofelia Lungu 

 

Copiii vor pune în scenă fragmente din opera „Casa bunicilor”. Participă 

elevii clasei a IV-a A de la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, coordonați de 

profesor Ofelia Lungu. 

 

Dezbatere interactivă și concurs  
„Bunici și nepoți, amintiri de suflet” 

24 noiembrie, ora 13.00 

Locație: 

Filiala „Mihail Sadoveanu” 

Participanți: 

Clasele a V-a A și a V-a C, Școala Gimnazială 

„Alexandru cel Bun”, elevi îndrumați de profesor 

Anca Ghiciuc și bibliotecar Andreia Averescu 

 

Dezbaterea interactivă „Bunici și nepoți, amintiri de suflet” va fi urmată de 

un concurs cu întrebări din opera lui Ionel Teodoreanu, la care vor participa 

elevii clasei a V-a A și a V-a C de la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, 

îndrumați de profesor Anca Ghiciuc și bibliotecar Andreia Averescu. 

 

http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/casa-bunicilor-se-muta-la-biblioteca-scenete/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/dezbatere-interactiva-si-concurs-bunici-si-nepoti-amintiri-de-suflet/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/dezbatere-interactiva-si-concurs-bunici-si-nepoti-amintiri-de-suflet/
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Festivitatea de premiere a câștigătorilor 
Concursului de desene „Ionel Teodoreanu” 

24 noiembrie, ora 13.00 

Locație: 

BJ Iași - Sala de Lectură 

Participanți: 

Membrii comisiei de jurizare și elevii înscriși la 

concurs 

 

Concursul de desene originale „Ionel Teodoreanu” s-a adresat exclusiv elevilor 

din ciclul gimnazial și din cel liceal din județul Iași și a cuprins două secțiuni: 

1. Gimnaziu: desene inspirate din volumul „Ulița copilăriei”; 

2. Liceu: desene inspirate din volumul „La Medeleni”. 

 

Festivitatea de premiere a Concursului 
„Ionel Teodoreanu vs. John Green” 

24 noiembrie, ora 13.30 

Locație: 

BJ Iași - Sala de Lectură 

Participanți: 

Membrii comisiei de jurizare și elevii înscriși la 

concurs 

 

Concursul de traducere/retroversiune „Ionel Teodoreanu vs. John Green” 
s-a adresat exclusiv elevilor din ciclul liceal din județul Iași și a cuprins două 
probe obligatorii: 

• Realizarea unei traduceri în engleză a unui fragment din romanul „La 
Medeleni” de Ionel Teodoreanu 

• Realizarea unei retroversiuni din engleză a unui fragment din romanul 
„The Fault in Our Stars” („Sub aceeași stea”) de John Green. 

http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/festivitatea-de-premiere-a-castigatorilor-concursului-de-desene-originale-ionel-teodoreanu/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/festivitatea-de-premiere-a-castigatorilor-concursului-de-desene-originale-ionel-teodoreanu/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/festivitatea-de-premiere-a-concursului-ionel-teodoreanu-vs-john-green/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/festivitatea-de-premiere-a-concursului-ionel-teodoreanu-vs-john-green/


                                                                                                   

 
9 

 

Dezbaterea „Ia și citește Ionel Teodoreanu!”  

24 noiembrie, ora 16.00 

Locație: 

Filiala „Ionel Teodoreanu” 

Participanți: 

Clasa a VI-a B, Școala „Dimitrie A. Sturdza”, elevi 

coordonați de prof. Ene Ionela, bibl. Dorcu Daniela 

 

Participanții vor fi invitați să-și exprime opinia, cu privire la  necesitatea 

lecturării operei lui Teodoreanu. Dezbaterea va fi susținută de elevii clasei a VI-a 

B de la Școala „Dimitrie A. Sturdza”, coordonați de profesor Ene Ionela și biblio-

tecar Dorcu Daniela. 

 

 

Lansarea volumului „Cartea Iașilor”, crestomație și 
studiu de Constantin Dram 

24 noiembrie, ora 16.00 

Locație: 

BJ Iași - Sala de Lectură 

Participanți: 

Cassian Maria Spiridon, Constantin Dram, 

Dan Doboș 

 
Textele din această carte trimit spre o sumă de imagini considerate de 

către alcătuitor drept esenţial legate de Iaşi, de ieşeni şi de spiritul ieşean. Sunt 

fragmente de text emblematice, din operele unor scriitori determinaţi, într-un 

fel sau altul, de spaţiul ieşean. Unii dintre ei au traiectul vieţii integral prins în 

acest spaţiu, alţii au fost adoptaţi, alţii s-au aflat doar în trecere.  

http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/dezbaterea-ia-si-citeste-ionel-teodoreanu/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/lansarea-volumului-cartea-iasilor-crestomatie-si-studiu-de-constantin-dram/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/lansarea-volumului-cartea-iasilor-crestomatie-si-studiu-de-constantin-dram/
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Lansarea numărului 2/2016 a revistei „Asachiana” 

24 noiembrie, ora 16.30 

Locație: 

BJ Iași - Sala de Lectură 

Participanți: 

Bogdan Mandache, Constantin Dram, Dan Doboș 

 

„Asachiana” este o publicație a Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” din Iași, cu 

deschidere atât către domeniul teoriei și practicii biblioteconomice, cât și spre 

teme ale literaturii, istoriei și criticii literare, ale istoriei, artei și culturii. Dintre 

semnatarii constanți în paginile revistei, amintim: Nicolae Busuioc, Constantin 

Dram, Dan Doboș, Emanuela Ilie, Livia Iacob, Adrian Jicu, Bogdan Mihai 

Mandache, Lucian Zup, Bogdan Ghiurco. 

 

Convenția cu tema „Specificul Național  
în ficțiunea de gen” 

24 noiembrie, ora 17.00 

Locație: 

BJ Iași – Sala de Lectură 

Participanți: 

Dan Doboș, moderator 

 

 

Convenția Editorilor, Creatorilor și Traducătorilor de Ficțiune de Gen are 

în acest an ca temă centrală „Specificul Național în ficțiunea de gen”. Scopul celei 

mai largi reuniuni a reprezentanților ficțiunii de gen este acela de a identifica 

abordarea ideală din punct de vedere național în diversele nișe literare con-

temporane. 

http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/lansarea-numarului-22016-a-revistei-asachiana/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/conventia-cu-tema-specificul-national-in-fictiunea-de-gen/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/conventia-cu-tema-specificul-national-in-fictiunea-de-gen/
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„Ironii versificate” – recital de epigrame  
și poeme ironice 

24 noiembrie, ora 17.00 

Locație: 

Teatru FiX 

Participanți: 

Membrii Academiei Libere „Păstorel” 

 

 

Recital de epigrame și poeme ironice „Ironii versificate” susținute de mem-

brii Academiei Libere Păstorel. 

 
 

Conferința „Cum am ajuns să scriu literatură 
polițistă” 

24 noiembrie, ora 18.00 

Locație: 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași - 

Facultatea de Litere 

Participanți: 

George Arion 

 

Conferință a scriitorului George Arion, urmată de o sesiune de întrebări 

din partea studenților și profesorilor de la  Facultatea de Litere a Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” Iași. 

 

http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/ironii-versificate-recital-de-epigrame-si-poeme-ironice/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/ironii-versificate-recital-de-epigrame-si-poeme-ironice/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/conferinta-cum-am-ajuns-sa-scriu-literatura-politista/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/conferinta-cum-am-ajuns-sa-scriu-literatura-politista/
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Conferința „Nemira 25” 

24 noiembrie, ora 19.00 

Locație: 

Facultatea de Litere de la Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” Iași 

Participanți: 

Ana Nicolau, managerul editurii Nemira 

 

 

Conferință a managerului editurii Nemira, Ana Nicolau, urmată de o 

sesiune de întrebări din partea studenților și profesorilor de la  Facultatea de 

Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași 

 

http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie/conferinta-nemira-25/
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„Ulița Teodorenilor” – animație stradală 

25 noiembrie, orele 10.00 – 18.00 

Locație: 

Ulița „Sf. Vineri” din pasaj Hala Centrală 

Participanți: 

Public larg, trecători, invitați 

 

 

Ulița „Sf. Vineri” este axa centrală a Pasajului de la Hala Centrală. Nu e 

nevoie de foarte multă imaginație pentru a fi convins că scările rulante care 

coboară în subteran sunt o adevărată mașină a timpului, care te transpune pe 

perioada pașilor grăbiți într-un Iași vechi și etern, în urbea veche a bolților de 

piatră. Ne propunem să îmbinăm acest loc în care ai senzația plenară că pre-

zentul este de fapt un amestec bine agitat de trecut și de viitor cu pasiunea 

noastră pentru Iașul începutului de secol XX, pentru Iașul Teodorenilor. Timp de 

două zile, în pasaj vor funcționa o librărie, o băcănie, o berărie, o cofetărie, o 

vinărie și o ospătărie care vă vor propune produse ca acum 100 de ani. Se va 

auzi muzica primelor decenii ale secolului XX, de la flașnetă jazz-band (Teodo-

reanu dixit), copiii vor fi încântați de reprezentații de marionete, cu ce alte 

personaje decât Mărioara și Vasilache, vor fi costume de epocă și chiar ediții ale 

Ziarului Evenimentul, așa cum apărea el acum 100 de ani. 

Va fi o excursie în timp pentru nostalgici și gurmanzi, pentru visătorii 

literați și pentru iubitorii de Iași. 

 
 

http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/ulita-teodorenilor-animatie-stradala/
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Millennium 3D, cu D de la debut:  
Dumbraci, Dincă, Duhnea 

25 noiembrie, ora 10.00  

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, pasaj Hala 

Centrală 

Participanți: 

Horia Ursu, Michael Haulică 

 

Millennium vă invită cu drag la lansarea celor mai proaspete apariţii ale 

seriei Novella, trei volume semnate de Miloş Dumbraci (LUIZIENII), Mihai 

Alexandru Dincă (NARCOPUNK SAU FEAR AND LOATHING IN L2) şi Emil 

Duhnea (FĂRĂ ZEI, FĂRĂ STĂPÎNI). Aflaţi la debutul pe hârtie, dar bine 

cunoscuţi comunităţii iubitorilor de SF, cei trei tineri autori vor fi prezentaţi de 

scriitorul şi editorul Michael Haulică. Moderator: Horia Nicola Ursu. 

 

Ne vom întoarce în Muribeca? 

25 noiembrie, ora 10.30 

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, pasaj Hala 

Centrală 

Participanți: 

Sebastian A. Corn, Ana Nicolau 

 
După o scurtă prezentare a volumului „Ne vom întoarce în Muribeca”, 

autorul, Sebastian A. Corn, împreună cu managerul editurii Nemira, Ana Nicolau, 

vor dialoga cu publicul despre proiecte literare vechi și viitoare, despre destinul 

scriitorului în societatea contemporană și despre SF, în general. 

http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/millennium-3d-cu-d-de-la-debut-dumbraci-dinca-duhnea/
http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/millennium-3d-cu-d-de-la-debut-dumbraci-dinca-duhnea/
http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/ne-vom-intoarce-in-muribeca/
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Istorii alternative și revoluții industriale imaginare  

25 noiembrie, ora 11.00 

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, pasaj Hala 

Centrală 

Participanți: 

Florin Corneliu Pîtea 

 

 

Prezentarea unui domeniu spectaculos al SF-ului actual, a legilor generale, dar 

și a mecanismelor fine care articulează o lume în care puterea este a… aburului. 

 

Artisticitate vs consumatorism 
în managementul cultural 

25 noiembrie, ora 11.00 

Locație: 

Sala de lectură a BJ Iași 

Participanți: 

Dan Doboș, Ionică Pîrvu 

 

 

 

Dezbatere cu privire la limitele politicilor culturale de administrare a 

banilor publici în privința opțiunii între opera de artă și produsul de divertis-

ment. Utilizatori de elită vs utilitate comunitară, o dilemă a începutului de secol 

în instituțiile publice de cultură din România. 

http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/istorii-alternative-si-revolutii-industriale-imaginare/
http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/artisticitate-vs-consumatorism-in-managementul-cultural/
http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/artisticitate-vs-consumatorism-in-managementul-cultural/
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Cărți în rafală 

25 noiembrie, ora 11.30 

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, pasaj Hala 

Centrală 

Participanți: Dănuț Ungureanu 

Moment de prezentare a celor mai recente cărți ale lui Dănuț Ungureanu: 
 „Români în vorba goală” – miniaturi umoristice, cu desene de Traian Furnea, 

editura Fusion 21 
 „Zilliconda. Însemnările damei de silicon” – roman, ediție limitată, de lux, cu 

ilustrații de Ionuț Bănuță, editura Fusion 21 
 „Autor de unul singur” – rețete pentru scrierea creativă, editura Tritonic 
 „Noaptea în oraș, fără părinți” – roman science-fiction, cybertale, editura 

Fusion 21 
 „Anatomic Graffiti” – povestiri science-fiction, editura Fusion 21 

 

 
 

„Tritonic Mystery Time” 

25 noiembrie, ora 12.00 

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, pasaj Hala 

Centrală 

Participanți: 

Lucian-Dragoș Bogdan, Petru Berteanu, Anamaria 

Ionescu, Adina Speteanu, Bogdan Hrib, Michael 

Haulică, Dănuț Ungureanu, Sebastian A. Corn 

Prezentarea volumelor și sesiune de autografe: „Vânătorii de capete”, autor 

Lucian-Dragoș Bogdan; „Cel-ce-simte”, povestiri de Teodora Matei; romanul de 

debut „Cumsecade”, autor Petru Berteanu; „Zodiac”, volumul 2 din seria Sergiu 

Manta, autor Anamaria Ionescu; „Irina”, autor Adina Speteanu; „Patimile doamnei 

ministru”, autor Bogdan Hrib. Prezentarea noilor titluri din colecție.  

http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/carti-in-rafala/
http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/tritonic-mystery-time/
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Teodorenii în documente – expoziție 

25 noiembrie, ora 12.45 

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, pasaj Hala 

Centrală 

Participanți: 

Laura Terente, Bogdan Mandache, Dan Doboș 

 
Iubitorii de literatură sunt chemați să viziteze o expoziție dedicată celor 

doi frați scriitori, Ionel și Alexandru Oswald Teodoreanu (Păstorel), expoziție ce 
îi prezintă pe aceștia în diverse ipostaze ale vieții personale și literare, prin 
intermediul manuscriselor, epistolelor și fotografiilor.  

Totodată, avem pregătită pentru dumneavoastră și o expoziție de cărți și 
fotografii din Iașii începutului de secol XX, cu locurile care i-au inspirat pe cei doi 
scriitori. Călătoria în imagini va fi acompaniată de sunetul muzicii de epocă: 
înregistrări rare din colecțiile Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași. 

Cum se face o carte? 

25 noiembrie, ora 13.00 

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, pasaj Hala 

Centrală 

Participanți: 

Dan Doboș, Bogdan Mandache 
 

Concursul de volume colective de proză  „Ionel Teodoreanu” a fost lansat în 
toamna anului 2013 și se adresează elevilor din clasele V-XII din școlile generale 
și liceele din județul Iași și din Republica Moldova. Sub îndrumarea unui profesor 
coordonator, elevii realizează un volum de proză, grupând creațiile literare 
reprezentative ale unei unități școlare, lor aparținându-le tehnoredactarea și 
concepția grafică. Marele premiu constă în publicarea volumului câștigător și 
premierea autorilor cu o excursie. La cele trei ediții desfășurate până în prezent, 
volumele câștigătoare au fost: Calea tainică, Colegiul Național Iași; Carusel, 
Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași; Lumea lui Daniel, Liceul Teoretic „Vasile 
Alecsandri” Iași. 

http://teodorenii.ro/events/27-noiembrie/teodorenii-in-documente-expozitie/
http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/cum-se-face-o-carte/
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Mediul moldovenesc 

25 noiembrie, ora 13.30 

Locație: 

Secția împrumut pentru copii a BJ Iași 

Participanți: 

Clasa a VI-a E, Colegiul Național, elevi componenți 

ai Trupei de teatru KARMA3, îndrumați de profesor 

Dorina Apetrei 

Dramatizarea unui fragment din primul volum al Medelenilor este pariul 
pe care îl fac cu literatura, elevii clasei a VI-a E, de la Colegiul Național Iași și 
componenți ai Trupei de teatru KARMA3. Regizorul acestei încercări temerare 
este Dorina Apetrei, profesorul de limba română al tinerilor artiști. 

 

 

 

Specificul național românesc în fantasy 

25 noiembrie, ora 13.30 

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, pasaj Hala 

Centrală 

Participanți: 

Marian Coman 

Expunere și dezbatere despre asumarea preluării în literatura fantasy a 

mitologiei vechi românești, despre cititorii unei asemenea literaturi și despre 

miza ei artistică. Prezentarea volumului Haiganu, de Marian Coman. 

 

http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/mediul-moldovenesc/
http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/specificul-national-romanesc-in-fantasy/
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„Tritonic SF & Fantasy Time” 

25 noiembrie, ora 16.00 

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, pasaj Hala 

Centrală 

Participanți: 

Lucian-Dragoș Bogdan, Petru Berteanu, Anamaria 

Ionescu, Adina Speteanu, Bogdan Hrib, Michael 

Haulică, Dănuț Ungureanu, Sebastian A. Corn, 

Teodora Matei 

Prezentarea volumelor și sesiune de autografe: „3.1” și „3.2” – povestiri, 

autori Sebastian A. Corn, Michael Haulică, Dănuț Ungureanu; „Autor de unul 

singur”, autor Dănuț Ungureanu; romanul „Maya”, autori Teodora Matei și Lucian 

Dragoș Bogdan, „Stăpânul Castelului”, autor Teodora Matei; „O hucă în minunatul 

Inand”, autor Michael Haulică, „Ultimul flux”, un roman din universul Frontierei, 

autor Lucian Dragoș Bogdan. Prezentarea noilor titluri din colecție. Participă: 

autorii, Anamaria Ionescu, Adina Speteanu, Bogdan Hrib. 

Lansarea volumului „Trei femei” de Stelian Țurlea 

 

25 noiembrie, ora 16.30 

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, pasaj Hala 

Centrală 

Participanți: 

Stelian Țurlea, Ovidiu Enculescu 

 

Trei femei, trei generații – bunica, mama și fiica. Ele își spun pe rând 

povestea, lecția de viață, fiecare dintre ele purtând pe umeri povara trecutului 

celei dinainte. Destinul lor acoperă perioada postbelică și de instaurare a 

comunismului, până după revoluția din 1989 și anii recenți. 

http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/tritonic-sf-fantasy-time/
http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/lansarea-volumului-trei-femei-de-stelian-turlea/
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Mineral, Vegetal… bicefal 

 

25 noiembrie, ora 17.00 

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, pasaj Hala 

Centrală 

Participanți: 

Marian Truță, Dănuț Ungureanu 

 

 

Panel despre seria de romane „Vegetal”, „Mineral” și despre meșteșugul și 

avatarurile scrisului în tandem. 

 

Nautilus, Anticipația, CPȘF 

25 noiembrie, ora 17.30 

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, pasaj Hala 

Centrală 

Participanți: 

Ana Nicolau, Marian Truță 

Sub sigla Nemira există astăzi ceea ce constituie probabil primele trei 

branduri ale SF-ului românesc:  Nautilus, Anticipația și Colecția de Povestiri 

Științifico-Fantastice (CPȘF). Despre istoria, despre planurile de viitor și despre 

ce înseamnă să manageriezi financiar și cultural o asemenea concentrare SF vor 

vorbi Ana Nicolau (manager Nemira) și Marian Truță, scriitor, realizator. 

 

http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/mineral-vegetal-bicefal/
http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/nautilus-anticipatia-cpsf/
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Atac… lângă bibliotecă 

25 noiembrie, ora 18.00 

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, pasaj Hala 

Centrală 

Participanți: 

George Arion 

 

Sesiune de întrebări și răspunsuri despre literatură în general, despre 

literatura polițistă în special și despre viața invitatului special al Festivalului 

Teodorenii, George Arion. 

 

http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/atac-langa-biblioteca/
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„Ulița Teodorenilor” – animație stradală 

 

26 noiembrie, orele 10.00 – 14.00 

Locație: 

Ulița „Sf. Vineri” din pasaj Hala Centrală 

Participanți: 

Public larg, trecători, invitați 

 

 

 

 

Ulița „Sf. Vineri” este axa centrală a Pasajului de la Hala Centrală. Nu e 

nevoie de foarte multă imaginație pentru a fi convins că scările rulante care 

coboară în subteran sunt o adevărată mașină a timpului, care te transpune pe 

perioada pașilor grăbiți într-un Iași vechi și etern, în urbea veche a bolților de 

piatră. Ne propunem să îmbinăm acest loc în care ai senzația plenară că 

prezentul este de fapt un amestec bine agitat de trecut și de viitor cu pasiunea 

noastră pentru Iașul începutului de secol XX, pentru Iașul Teodorenilor. Timp de 

două zile, în pasaj vor funcționa o librărie, o băcănie, o berărie, o cofetărie, o 

vinărie și o ospătărie care vă vor propune produse ca acum 100 de ani. Se va 

auzi muzica primelor decenii ale secolului XX, de la flașnetă jazz-band 

(Teodoreanu dixit), copiii vor fi încântați de reprezentații de marionete, cu ce 

alte personaje decât Mărioara și Vasilache, vor fi costume de epocă și chiar ediții 

ale Ziarului Evenimentul, așa cum apărea el acum 100 de ani. 

Va fi o excursie în timp pentru nostalgici și gurmanzi, pentru visătorii 

literați și pentru iubitorii de Iași. 

http://2016.teodorenii.ro/events/27-noiembrie/ulita-teodorenilor-animatie-stradala/
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„Cămara lui Păstorel”: jurizarea concursului de 
conserve tradiționale moldovenești 

 

26 noiembrie, ora 10.00 

Locație: 

Ospătăria „Ulița Veche” - Pasaj Hala Centrală 

Participanți: 

Juriul: Marius Cristian, Gabriel Toma, Mihai Hăisan 

 

 

 

 

Concursul „Cămara lui Păstorel” se adresează cititorilor Bibliotecii 

Județene, de toate vârstele și are ca scop încurajarea și totodată promovarea 

tradițiilor culinare moldovenești, biblioteca având obligația de a contribui la 

consolidarea și valorificarea sentimentului de identitate locală și culturală în 

comunitate. Concursul are două secțiuni: Dulce (magiunuri, dulcețuri, peltele, 

compoturi, siropuri etc.) și Sărat (zacuști, tocane, sosuri, bulion, murături etc.). 

Juriul va puncta: găsirea unei denumiri inspirate; calitatea gastronomică a 

produsului (pe gustate); aspectul vizual al produsului și diferențele specifice 

(ingrediente). Premiile constau în ustensile de bucătărie. 

 

 

 

  

http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie-2/camara-lui-pastorel-jurizarea-concursului-de-conserve-traditionale-moldovenesti/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie-2/camara-lui-pastorel-jurizarea-concursului-de-conserve-traditionale-moldovenesti/
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Dezbatere despre creative writing 

 

26 noiembrie, ora 10.00 

Locație: 

Sala de lectură a BJ Iași 

 

 

 

 

Invitații dar și publicul larg vor încerca să dea răspunsuri cât mai diferite 

unei întrebări care bântuie cultura română de mulți ani: se poate preda scrierea 

literaturii? Convinși că nu vor lipsi momentele polemice, ne pregătim de 

spectacol. 

 

 

Moment Horia Gârbea 

26 noiembrie, ora 11.00 

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, pasaj Hala 

Centrală 

Participanți: 

Horia Gârbea, Bogdan Mandache 

 

 

 

Lansarea volumului „Uimitoarele aventuri ale lui Făt-Frumos din Lună” de 

Horia Gârbea, Editura NEUMA. 

http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie-2/dezbatere-despre-creative-writing/
http://2016.teodorenii.ro/events/26-noiembrie-2/moment-horia-garbea/
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Recital Corul Aletheia 

26 noiembrie, ora 11.00 

Locație: 

Pasaj Hala Centrală 

Participanți: 

Corul Aletheia 

 

Corul Aletheia s-a remarcat la nivel internațional prin obținerea Marelui 

Premiu la concursul „Kolotchi Blagovest” din Belarus și a Premiului I la Festiva-

lul „Hajnowka 2016″ din Polonia, cu un repertoriu format din lucrări ale com-

pozitorilor români, intrând în competiție cu formații din Rusia, Ucraina, Polonia, 

Belarus, Letonia, Republica Moldova, Franța și Serbia. Corul Aletheia va inter-

preta o suită de cântece populare din zona Moldovei. 

 

Teatru de marionete 

26 noiembrie, orele 11.30, 12.30 

Locație: 

Pasaj Hala Centrală 

Participanți: 

Iulia Deloiu Trif și Claudiu Gălățeanu, actori 

păpușari la Teatrul pentru Copii și Tineret 

„Luceafărul” din Iași 

Vasilache și Mărioara erau două personaje din popor care jucau scenete 

țesute din viața de toate zilele a oamenilor – raporturile cu autoritățile, relațiile 

dintre semeni, norme sociale și morale etc. Păpușarul popular deschide, astfel, 

ochii lumii, prin oglinda pe care o așează în fața tuturor, prin intermediul 

păpușilor confecționate rudimentar din lemn și petice din materiale textile și a 

unei lăzi, care servea nu doar la transport, ci devenea și spațiu de joc. 

sursă foto: http://www.tion.ro/vasilache-si-marioara-teatru-popular-la-merlin/1458900 

http://teodorenii.ro/events/26-noiembrie-2/recital-corul-aletheia/
http://teodorenii.ro/events/26-noiembrie-2/teatru-de-marionete/
file:///D:/2016/festivalul%20teodorenii/sursă%20foto: http:/www.tion.ro/vasilache-si-marioara-teatru-popular-la-merlin/1458900
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Întâlnire cu literatura gastronomică 

26 noiembrie, ora 12.00 

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași, pasaj Hala 

Centrală 

Participanți: 

Valeriu V. Cotea, Marius Cristian, Dan Doboș 

 

 

Lansarea volumului „Legendele din farfurie” de Marius Cristian. Editura 

Ratio et Revelatio, Oradea, 2016. Rețete celebre cu garnitură de povești, salată 

de mituri și tacâmuri istorice. 

 

Lansarea volumelor „Iubire periculoasă” 

 

26 noiembrie, ora 13.00 

Locație: 

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași,  

pasaj Hala Centrală 

Participanți: 

Georgiana Sandu, Bogdan Hrib 

 

 

Prezentare și sesiune de autografe: „Iubire periculoasă” – volumul 1 

„Obsesie” și volumul 2 „Cercul vieții”, autor Georgiana Sandu, participă autoarea, 

Bogdan Hrib, editor. 

http://teodorenii.ro/events/26-noiembrie-2/intalnire-cu-literatura-gastronomica/
http://teodorenii.ro/events/26-noiembrie-2/lansarea-volumelor-iubire-periculoasa/
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